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No último dia 18 de novembro, o Professor 

Carlos Eduardo Vernes Mack foi 

homenageado. Mack completa 70 anos e 

deixa a EEL, por força da aposentadoria 

compulsória, após 41 anos de trabalhos 

prestados. 

Sua esposa, Adriana e seus filhos, Carlos 

André e Eduardo acompanhado de sua Esposa 

e filhos vieram para cerimônia.  Ansioso 

acompanhou com alegria toda a organização 

do evento “quero me preparar para o que vai 

acontecer” argumentava. A Comissão de 

História e Memória da EEL, sob a 

organização do Prof. Gustavo Martinez 

preparou um vídeo para ser exibido durante a 

homenagem.    

 

Suas qualidades foram ressaltadas pelos 

amigos e companheiros de trabalho. 

 

Um dos filhos de câmera em punho registrou 

todos os momentos. A neta também quis lhe 

prestar uma homenagem e leu um texto que 

escreveu que assim finalizou “Agora é hora 

de brincar com os netinhos vovô!”. 

 

Sua esposa tocou no teclado a música My 

Away, de Frank Sinatra. Foi um pedido do 

próprio Mack que revela ver nessa canção um 

significado especial. 

 

Fez questão de alguns convidados, o Sr. José 

Roberto M. Torres, Daniel Araújo e Aloísio 

Alves. São pessoas que segundo o  professor, 

não poderia deixar de vir em sua despedida 

poir foram muito importantes em sua vida 

profissional. Outra presença importante que 

alegrou muito o velho Mack foi a do Prof. 

Tammenhain, seu ídolo, futebolístico, 

segundo ele. “Não sabia quem era mais 

cascudo, ele ou eu” brincou.  

 

Após a cerimônia os participantes seguiram 

para o prédio do novo restaurante da EEL 

para um coquetel descontraído. 

  

Auditório da EEL estava repleto de amigos e colegas de trabalho.  

Ao lado de sua sucessora na CIPA, Cibele Rosa e da esposa Adriana 

Os filhos dos Professor Mack estavam orgulhosos do pai e muito 

emocionados (centro)  
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